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Z e s p ó ł   C a n t a t e
Z Kroniki Zespołu Cantate

Grudzień 2017
W dniu 10 grudnia wzięliśmy czynny udział 

w uroczystym nabożeństwie w Jaworzu z oka-
zji 30-lecia ordynacji Księdza Władysława 
Wantuloka. Zaśpiewaliśmy między innymi 
pieśń o bardzo wymownym tytule: „Panie mój,  
w rękach Twoich czas mój”. Złożyliśmy rów-
nież Jubilatowi serdeczne życzenia od wszyst-
kich członków Zespołu.

Jak co roku czynnie uczestniczyliśmy w uro-
czystych nabożeństwach w drugi dzień Świat 
Bożego Narodzenia śpiewając kolędy w Jasie-
nicy oraz w Świętoszówce. 

W dniu 28 grudnia w czasie cotygodniowej 
próby odbyło się spotkanie świąteczno-no-
woroczne członków Zespołu. Wspominaliśmy 
wydarzenia mijającego roku, rocznicę 20-lecia 
zespołu i snuliśmy plany na rok 2018. Była to 
również okazja to towarzyskich rozmów, na 
które w czasie prób zwykle brakuje czasu.

Styczeń 2018
W sobotę, 6 stycznia  przed południem  

w Starym Bielsku zaśpiewaliśmy kilka kolęd, 
tym samym upiększając świąteczne nabożeń-
stwo z okazji święta Epifanii.

W niedzielę, 7 stycznia odbył się Wieczór 
Kolęd w Kościele w Jaworzu, w którym czyn-
nie uczestniczyliśmy wraz z Chórem Parafial-
nym z Jaworza, Orkiestrą Stanisława Urbana  
z Jasienicy oraz z dziećmi ze Szkółki Niedziel-
nej w Jasienicy. 

W niedzielę, 28 stycznia śpiewaliśmy w cza-
sie ekumenicznego nabożeństwa w Kościele 
Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu w ra-
mach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześci-
jan.

Luty 2018
W ramach autorskiego projektu księdza 

Władysława Wantuloka pt. „Poznaj swoją Pa-
rafię” gościliśmy na naszej próbie w dniu 15 
lutego 2018 roku tegorocznych konfirmantów 
oraz rodziców konfirmantów czynnie uczestni-
czących w naszych zajęciach. Było nam bardzo 
miło gościć na naszej próbie młodych parafian 
i mamy nadzieję, że im się podobało i w przy-
szłości zasilą nasze szeregi. 

W dniu 16 lutego 2018 roku wzięliśmy 
udział w pierwszym tygodniowym nabożeń-
stwie pasyjnym, gdzie Słowo Boże zwiasto-
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wał ksiądz Artur Woltman z Parafii w Starym 
Bielsku.

W dniu 23 lutego 2018 roku śpiewaliśmy 
w czasie drugiego tygodniowego nabożeń-
stwa pasyjnego, gdzie Słowo Boże zwiasto-
wał ksiądz Henryk Mach – Proboszcz z Parafii  
w Białej.

Marzec 2018
W bardzo mroźny piątek, 2 marca 2018 roku 

odbyło się III pasyjne nabożeństwo tygo-
dniowe, gdzie Słowo Boże zwiastowała mgr 
teologii Iwona Holeksa. Było to nabożeństwo 
pasyjne inne od poprzednich, gdyż było spe-
cjalnie przygotowane z okazji Światowego 
Dnia Modlitwy Kobiet. Specjalnie na to wy-
darzenie przygotowaliśmy pieśni przesłane 
przez Chrześcijanki z Surinamu.

Z okazji trwającego okresu pasyjnego ży-

czymy wszystkim czytelnikom, aby pomimo 
szybkiego tempa życia codziennego udało 
się znaleźć czas na przeżywanie historii męki 
i śmierci Naszego Zbawiciela oraz na własne 
przemyślenia pod Krzyżem Chrystusa.  Życzy-
my również, aby wielkanocne dzwony wlały 
w nasze serca radość ze Zmartwychwstania! 

W imieniu 
członków Zespołu – 

Małgorzata 
Penkala-Ogrodnik

USŁUGI 
REMONTOWO - BUDOWLANE

ZATRUDNIĘ UCZNIA

DO PRAKTYCZNEJ NAUKI 
ZAWODU W ZAKRESIE:

-    MALOWANIE - TAPETOWANIE
-    GŁADZIE GIPSOWE
-    TYNKI OZDOBNE
-    KAFELKOWANIE

TEL. 725 066 238 lub 723 087 951

R  E  K  L  A  M  A

Ludzie nazywają cię niewiernym Tomaszem.
A jednak byłeś jedynym, 
który własnymi rękami mógł dotknąć 
ran swego zmartwychwstałego Pana.
Właśnie dlatego, że głośno wątpiłeś, 
że domagałeś się, żeby cię rzeczywiście 
przekonano, dostąpiłeś tego przywileju.
Zachęcasz mnie, żebym nie przyjmował 
wszystkiego bezkrytycznie, żebym głośno 
wyrażał moje wątpliwości i stawiał pytania. 
Dajesz mi odwagi domagać się od Boga, 
żebym Go mógł odczuć, żeby był blisko mnie 
i rzeczywiście poruszył 
najgłębsze tajniki mego serca.
Zachęcasz mnie do otwartych 
i szczerych relacji z Jezusem.
Nie żąda On przecież od nas 
ślepego posłuszeństwa, 
lecz chce, byśmy przychodzili do Niego 
z wszystkimi naszymi troskami, 
problemami i potrzebami.


